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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۱۱-۰۲-۲۰۱۶          شیرزوی ع،

 پښتو ژبې تاریخي شا لید د

 دویمه برخه

د تیرو څپرکیو له څیړنو څخه تاسي ته د پښتو ځیني قدیم آثار ښکاره شول چې د ژبې ادبې جوړښت او ښکال راښیي 
و داسې پوخ او غوره شعر یې ھ( کال به حدودو کې د جذباتو او احساساتو د څرګندونې وړ ۱۰۰: پښتو ادب د )

کاله د مخه ادبې عمر تیر کړي او د ھلکینې او زلمیتوب مراحل یې  (۵۰۰درلود نو ښایې چې دې ژبې لږ تر لږه )
 تیر کړي دي. 

د ھرې ژبې ادب چې پوخوالي ته نه وي رسید لي به لومړنیو دوروکې د نورو ژبو تر اثر الندې کیږي. د فارسي 
ھ( پورې ال ھم دا ادب د عربي فکر او ۴۵۰ې د عربي درنه اغیزه دومره ښکاري چې تر )ژبې په لومړني ادب ک

)پوھاند: حبیبي عبدالحی، د پښتو د ادبیاتو تاریخ، لومړی او دویم ټوک، دانش « عربي ادب تر اثر الندې و.
 مخونه(  ۴۴۸/  ۴۴۴م،  ۲۰۰۵ل /   ۱۳۸۴خپرندویه تولنه  

اختر څځه لویدیځ او ختیځ ته خپاره شول په ھند او ایران کې یې مدیتونه جوړ کړل کله چې اریایې قوم د بخدی یا ب
 ځیني یې له دوې څخه په بخدي او ھندوکش په شمالی لمنو کې پاتې شول. 

دا آریا یان چې د مرکزی او باخترې ډلې  ډیر قبایل او ډلې لري چې خورا مهمه ډله یې د )بخت، پکهت، پښتون( په 
ږي، او پښتو ژبه ھم ال تر اوسه وایې، دا ژبه د قدیمه دوي ته پاتې ده او مرکزی آریایې ژبه چې له نامه سره یادی

اصلی څخه ھمدلته د آریایانو په خپل مرکز او کور کې زیږیدلي ده ھمدغه پښتو ده چې ورسته چې تاسې د پښتو او 
 روښانه شي. پښتون د نومونو په خصوص کې تاریخې څیړنې وګوري دا خبره به ښه درله

 ژبې لور ده.« آریک»د تاریخ او علمی څیړونو په استناد پښتو د 
دوکتور ګوستا ولوبون په وینا د خپریدو او ھجرت د مخه آریایې اقوام یوه مخصوصه ژبه  ویله چې نوم یې 

ټولو و. دا ژبه اوس ورکه ده خو سنسکریت ژبه د ھغې څخه راوتلي ده، دا اصلی اریا یې ژبه چې د « آریک»
 کاله دمخه ویل کیده او ددوي ګډه ژبه وو. « ۳۰۰۰»آریایې ژبو مور بلل کیږي ال اقل د میالد څخه 

ددي خبرید پلټنې او منلو له پاره مونږ د آریایې توکم پخوانیو کلماتو ته وګورو چې له دوي څخه څه پاتې دي او ھغه 
خبره ھم د یادولو وړ ده چې آرین توکم د بخدي څخه د کلمې بیا په پښتو کې وګورو چې تر اوسه ژوندۍ دي، بله دا 

ھند خواته والړل او ژبه یې سنسکریت شوه. پدې ھکله چې سنسکریت یو ه پخوانې یوه علمی او ارته ژبه ده، په 
سووکتابونه د پخوانیو زمانو څخه پدې ژبه کې پاتې دي ځکه چې د دې ژبې ادبې او علمی اثار ډیر دي او د زمانې 

ل څخه ھم ساتلي پاتې شوي ده، لغات، کلمات او قواعد یې ھم ټول شوي او لیکل شوي دي نو د آریایې ژبو د له یرغ
مقایسوي فیاللوژی له پاره ډیر ارزښت لري کوالی شو چې د یوې ژبې اساس د سنسکریت له مقایسي څخه معلوم 

 کړو.
 د سنسکریت نوم او ددې ژبې تهذیب او سمول نسبتا ً نوی کار دي. 

( د اټک د حدودو یو معروف عالم چې د ویدې ژبې پوھاند و دې سړي ھغه ویدي ژبه سره سمه او Panini)پاڼڼی 
مهذبه کړه صرف او نحویې ورله ترتیب کړه نوم یې سنسکریت یعنی سمه کړي ژبه پرې کیښود، وروسته دا نوم 

 وویله. The Perfected  مشهور شوه او دغې ژبې ته یې سنسکریت یعنی بشپړه او سمه کړې ژبه 
ق م( د مخه نه ۳۰۰د پاڼڼې اثارتر اوسه پورې ھم شتون لري، پوھانو ترجمه کړي دي. د ده د ژوندانه عصر تر )

ق م( په ښاوخواکې پاڼڼې خپل ۳۰۰قول دی میکس میولر مشهور مستشرق وایې چې: د )  Keithخي دا د کیت
 آثارلیکلي دي.

دي چې ټول په ویدې اړه لري او تاریخ یې ھم ھغه تر مسیح د مخه څلورمه د پانڼې مشهور کتاب د ده نحویات 
پېړئ ده، دا کتاب په خپل عصر کې ډیر مهم دی او په نورو ژبو او قومونوکې ساری نلري،بلکې سړی یې د ژبې 

 په علمی تحلیل کې لومړی کتاب ګڼالی شي.
 

  پوھاند حبیبي عبدالحی د خپل بحث به دوام کې داسې زیاتوي:

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/shirzoi_a_de_pashto_jebe_tarikhi_shah_lid_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/shirzoi_a_de_pashto_jebe_tarikhi_shah_lid_2.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د ویدا کتاب په ھمدغه ژبه دي، ھغه قبایل چې ایران ته والړل ژبه یې فارس قدیم، بیا پهلوي بیا اوسنې پاړسو شوه 
او ھغه قبایل چې په خپله بخدي کې دوي پښتو ویله، پښتانه یعنې د پښتو د ژبې ویونکې ھغه پخواني بخدي یا 

تي، مغولي، او یا ھندي اقوامو په تماس کې خپله اصلی باختري آریایان دي چې تر نورو وړونویې د ایراني، تورا
 ژبه ھیره کړه فقط ښاغلو پښتنو تر اوسه ساتلي ده.

یعنې ھغه وخت چې د ھندي آریایانو دینې کتاب ویدا « ق م  ۱۴۰۰» پدې کې ھیڅ شک نشته چې بخدي آریایان د 
(Vedaلیکل کیده د )«کې ھم د دي نوم ذکر شوي دي نو چې په نامه مشهوره ووچې په خپله ریګ ویدا « پکهت

 دغه ملت په دغه نامه موجود وي د دوي ژبه ھم باید موجوده وي.
د ھیواد ختیځ غرو او د « ق م/  ۴۰۰ ۱»پس له « پکهت»له تاریخې اسنادو څخه ښکاري چې آریایې بخدي یا 

وره جګړه کې ذکر کوي، د دي اباسین غاړو ته تللي او دلته میشت وو، ځکه چې ریګویدا د دوي نوم په یوه مشه
تاریخې مالحظاتو څخه مونږ دې پایلې ته رسیږو چې پښتانه آریایان لومړی په بخدي کې اوسیدل او له ھغه لومړنې 

د « ق/ م ۱۰۰۰ق م /  ۱۴۰۰»د خپلې زړې ژبې سره د « پخت = پکهت»ټاټوبې څخه دوي د ھغه خای په نامه 
نوم سره له خپلې زړې ژبې یې وساتله او « اباسین غاړوته او د ھیواد ختیځو غرو ته الړل، دوي د بخدي = پکهت 

تر اوسه په دغه نامه او دغه ژبه مشهور دی. لومړی کلمه چې مونږ یې د پښتو د ژبې د اصالت له پاره د لغوي 
 کلمي دي.« ارینآری = »دلیل په څیر پلټنه او څیړنه کوو په خپله د 

مورخین وایې: ھغه اقوام چې د آموسیند د غاړو څخه په باختر، ھند او ایران کې خپاره شول دوي ځانونه آرین 
آریا، اریا، او په زند کې ایریا دي »یعني: اصیل، نجیب او شریف ګڼل، د آرین د ګلمي څانګي په سنسکریت کې 

 « چې شریف او نجیب معنا لري
یې نوم دي او د اوستا مشهور دیني کتاب په « زند»په باختر کې یوه بله ژبه پیدا کیږي چې څخه  «ق م  ۱۰۰۰»

ً په ریګویدا او اوستا کې ھم دا نوم راځي اوھسې وایې چې خدای تعالی د آرین  ھمدی ژبه لیکل شویدي، عالوتا
 .ځمکه او د آرین توکم اوپښت پیدا کړ

 له پاره په یاد اثرکې داسې زیاتوي:استاد عبدالحی حبیبي د موضوع د روښانتیا 
/ ۴۸۶د آرین ذکر څوځایونه کوي، ھخامنشي داریوش )« ق  م Herodote «۴۲۵ /۴۸۴بیا وینوچې ھیروډوت 

 ق م( په خپل ډبرلیک کې ځان افتخاًرآریایې او دآریا له پښته بللي دي. ۵۲۱
په سنسکریت کې اصیل او بنیاد په معنا مشتق دي چې « آر»المانی محقق وایې: چې آرین د  Geigerدوکتورګیګر 

 دی. او آریا وایې نجیب، شریف او پارسا ته.
 لیکل شویدي.« ق م۲۰۰۰»کتاب چې د ھندي آریایانومذھبې کتاب دي  Rig Vedaد یادولو وړ بولم چې ریګویدا 

ته د چا بام نه و  د نولسم صدی پورې د پښتو د ژبې د مخ څخه چا پلو لیرې کړی نه و او ترډیره وخته پشتو ژبئ
، پدې وخت کې د لویدیځو پوھانو د ختیځ اقوامو د تاریخ «بکره او پیغله وه»لکه خوشال خان خټک چې ویلی وو: 

او ژبو پلټنه پیل کړه چې پدې تړاو ځینې پوھانو د پښتو ژبې ته ھم پاملرنه وکړه. د پوھانو پدې لړ کې پروفیسور 
ډیر مشهور  Henery Walter Belewاو ھانري والټربیلیو  Raverty.Mrمسترریورټی   ،Prof.Dornډورن 

دي، دا پوھان پدې اند دي چې پښتو ژبه د سامي د ژبې سره ھیڅ راز مطابقت نلري دا ژبه د الفاظو او جوړښت پر 
ت بنا او ګرامري اصولو پر بنسټ له مخې یوه آریایې ژبه ده. د پښتو د ژبې په ھکله چې کومو پوھانو خپل تحقیقا

 کړي دي په ھغوي کې د ځینو خیاالتو خالصه دا ده: 
چې د پښتو د ژبې لوی پوھاند او پلټونکې دی د خپل پښتو ګرامر د )کلکتې طبع   H.G. Ravertyمسترراورټی 

ع کال( په مقدمه کې مفصالً د پښتو په اره او سټه بحث کوي: د آریایې او سامی ژبو سره یې پرتله کوي او  ۱۸۵۶
پایلې  ته رسیږي چې: )پښتو ژبه، زند او پهلوي ژبو تر منځ  ډیر مشابهت شتون لري نو ځکه دې  وروسته دی

وایې چه سنسکریت او زند ډیر نږدوالي لري او د پهلوي سره ټینګه اړه لري( نوموړې زیاتوي چې د پښتو د ژبې 
دا ژبه د سنسکریت او زند سره  په زړو کتابونو کې د زند په شان د حرکاتو پر ځای حروف لیکل شویدي پدې وجه

ډیر مشابهت لري، دا ښاغلې وایې که چیرې د پشنو ژبې د ټولو افراطو ادبیاتو ته وګورو دا به جوته شي چې دا ژبه 
 د ادبې ذخایرو له مخې ھم شتمنه ده.

 

 د دویمې برخې پای
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